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خالی از شوخی
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بسیار خوب، مذاکرات ایران با گروه »پنج بعالوه 
یک« هم خاتمه یافت و نتیجه این مذاکرات بسیار 
مثبت و عالی بود. ما همه ایرانیان از این که بین 
ایران و غرب آشتی شده خوشحالیم، مخصوصا ما 

که خودمان در غرب هستیم!
خدا کند این توافق ها و مصالحه ها و گفت و 
گو های تمدن ها )تمدن قرن 1۴ با تمدن قرن ۲1( 
و این برخورد فرهنگی )فرهنگ جامعه بسته با 
فرهنگ جامعه باز( نتیجه خوب و مثبتی برای همه 
ایرانیان داشته باشد. یعنی این که اگر خواستیم 
یک بسته و نامه به ایران پست کنیم بعد از شش یا 
هفت روز به آنجا برسد و 60 یا ۷0 روز طول نکشد. 
یعنی این که بتوانیم به ایران و از ایران پول حواله 
کنیم و از این حساب به آن حساب بریزیم. یعنی 
این که بتوانیم مستقیم با قیمت ارزان به ایران تلفن 
کنیم. یعنی به جای این که تمام دنیا را دور بزنیم 
و خط هواپیمایی عوض کنیم با یک پرواز مستقیم 
با هواپیمای ایرانی به ایران پرواز کنیم و به جای 
آت و آشغال های »لوفت هانزا« و »کی ال ام« به 

ما قورمه سبزی و جوجه کباب بدهند.
یعنی این که در فرودگاه های دنیا روی پاسپورت 
ما تف نکنند و به جای بازرسی بدنی 10 دقیقه ای 
ما را دو سه ساعت دستمالی نکنند. یعنی به جای 
این که هویت خود را در زیر چادر »پرشین« قایم 
کنیم با افتخار بگوییم که ایرانی هستیم. یعنی 
این که قانون معروف و مشهور آمریکا که می گوید 
»همه بی گناه هستند مگر خالف آن ثابت بشود« 

امروز که بخاطر رفتار حکومت  جایگزین قانون 
ایران به قانون »همه ایرانیان گناهکار هستند مگر 
خالف آن ثابت شود« تبدیل شده، نگردد. یعنی 
این که حقوق بازنشستگی چندرغازی ما از ایران 
به خاطر کشمکش ایران با غرب از ۵00 دالر در 
ماه به ۲00 دالر در ماه نرسد. یعنی این که با ثابت 
ماندن نرخ دالر بتوانیم بدون ترس و واهمه در 
کشور خودمان ایران عالوه بر کشور دوم خودمان 
آمریکا سرمایه گذاری کنیم. آخه ناسالمتی درسته 
که ما ایرانی هستیم ولی چرا باید فکر کنیم که 

آدم نیستیم؟

اختصاصی از تهران

گزارش ظریف از 
توافقات اتمی

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، در جمع گروهی از مدیران و کارکنان 
سازمان انرژی اتمی ایران توضیحاتی درباره توافق 
اخیر در ژنو داد. او در این مراسم چفیه فلسطینی 
انداخته بود تا مبادا بعضی از مدیران حز ب اللهی 
حاضر در جلسه او را به خاطر مذاکره با آمریکا کتک 

بزنند و فحش بدهند. 
او گفت: از ابتدای انقالب غنی سازی در خون ما 
جاری بود و غرب بهتر است این حق ما را محترم 
بشناسد و کاری نداشته باشد که ما با نیروی اتم 

چکار می کنیم.
او گفت: در 10 سال اخیر غربی ها همه راه های 
غلط از جمله فشار، تحریم، تهدید و ارعاب و غیره 
را امتحان کردند و دیدند که کارساز نیست ولی 
ما دیدیم که این فشارها و تحریم ها و تهدید ها و 
ارعاب ها و غیره، مخصوصا همین »غیر ه«، اقتصاد 
مملکت را فلج کرد و به دنبال راهی گشتیم تا غرب 

از خر شیطان پیاده شود.
وی اضافه کرد: ولی فقیه با ذکاوت و هوش 
خاص خودشان دیدند که وقتی به ۲0 هزار سانتریفوژ 
رسیدیم دالر در ایران دو هزار تومان گران تر شد و 
فرمودند که هرچه غرب می خواهد به او بدهید ولی 

آن ها را قانع کنید که تغییر رژیم در کار نباشد. ما 
امیدواریم که با تعطیل کردن فعالیت های اتمی، با 
آن که این حق ماست، دالر پایین بیاید و دارایی های 
مسدود ما را آزاد کنند. بعد وقتی که وضع مالی ما 
خوب شد دوباره این سانتریفوژ ها را به کار می اندازیم 
ولی مواظب هستیم که پول ما در خارج نباشد که 

نتوانند آن را مسدود کنند.
او گفت: غربی ها می گویند ما داریم سالح اتمی 
نابود کنیم. مگر برای  را  می سازیم که اسراییل 
نابودی اسراییل سالح اتمی الزم داریم؟ همین 
مرگ بر اسراییل در نماز جمعه ها کافی است که 
اسراییل را از نقشه جهان محو و ناپدید کند. اگر 
ما یک بمب به اسراییل بزنیم، او دو بمب به ما 
خواهد زد و این اصال معامله درست و خوبی نیست.
با من  بسیار  اشتون  کاترین  او گفت: خانم 
مهربان و صمیمی بود ولی چون من با او دست 
ندادم برای این که لج مرا در بیاورد چند بار آقای 
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را جلوی من 

بوسید.
جلسه با صلوات و شعار مرگ بر آمریکا، مرگ 

بر اسراییل خاتمه یافت.

بدترین معامله قرن
اسراییل می گوید توافق آمریکا و گروه »پنج 
ایران بر سر مناقشات هسته ای  با  بعالوه یک« 

بدترین معامله قرن بوده است!
این اسراییل هم بی خود زر می زند! به نظر همه 
ما ایرانیان بدترین معامله قرن اول بین کندی و 
خروشچف بود و دوم این که شاه را داد و خمینی 

را به جایش گرفت.
با این فرق که معامله اول به نفع مردم دنیا شد 

و معامله دوم هنوز جای سئوال دارد...

اعتراض عربستان
عربستان به معامله ایران و آمریکا بر سر مسائل 
هسته ای بسیار بدبین است و کلی اعتراض کرده 

است.

این عربستان هم زیادی زر می زند. آقا اول برو 
به زنان خودت حق رانندگی بده بعد بیا به مذاکرات 

بقیه مردم اعتراض کن!
عربستان البته حرف بی حسابی هم نمی زند. 
می گوید: بابا! ما هم خودمان از بیخ عرب و مسلمان 
هستیم و علم تقیه را خودمان به دین اسالم تزریق 
کردیم. به حرف ایرانی ها گوش نکنید چون اهل 

کلک هستند. 
بیچاره عربستان که حرفش خریدار ندارد و 

بیچاره غربی های بی  خبر...

سئوال روز در ایران
سئوال مهم روز در ایران اسالمی این است که 
آیا بهتر است فعالیت های هسته ای را متوقف کنیم 
و دالر ارزان شود و قیمت ارزاق و خدمات عمومی 
از جمله برق پایین بیاید یا این که این فعالیت ها را 
با شدت هرچه بیشتر ادامه دهیم تا با تولید برق با 

نیروی اتم قیمت آن پایین بیاید؟ 
قضیه »سیلی نقد به از حلوای نسیه است« 

اصال در این سئوال منظور نشده است!

پیام امام خمینی از آن دنیا
ای نامردها، چرا دوباره با غرب آشتی کردید؟ 
چرا من که یکبار جام زهر را سرکشیده بودم بعد 
از مرگم هم باید دوباره این جام زهر را سربکشم؟ 
چرا نمی گذارید من آسوده بخوابم؟ مگر من کجایم 
کمتر از کوروش کبیر است که االن سال هاست 

آسوده خوابیده است؟

سئوال ریاضی!
سئوال امتحانی ریاضیات برای طلبه های قم 

و مشهد: 
با توجه به توافقات اخیر ایران و آشتی موقت 
ایران با غرب اگر گروه مذاکره کننده ایرانی در سه 
نوبت متفاوت سه بار با غربی ها دست بدهند و 

حرف آن ها را قبول کنند و در نتیجه این دست 
دادن ها دالر 300 تومان پایین بیاید، تعیین کنید 
ایران چند دست باید به غربی ها بدهد که دالر به 

زمان اول انقالب برگردد؟

تبریک 
رییس جمهور  روحانی،  آقای حسن  جناب 

محترم ایران اسالمی
»نرمش  سیاست  عملکرد  وسیله  بدین 
قهرمانانه« جنابعالی که منجر به زیر خم گرفتن و 
فتیله پیچ کردن حریف گردید و پشت آن ها را به روی 
تشک های کشتی ژنو رساندید را به شما و خانواده 

محترم تبریک عرض می نماییم.
انجمن شرکت های واردات و صادرات

طنز مذاکرات و توافقات
سال ها پیش بهترین تفسیر از جریان مذاکره 
ایران و آمریکا و توافق نهایی آن ها را وودی آلن 
کارگردان و هنرپیشه آمریکایی در یکی از فیلم های 

خودش آورده است:
* با شکمم زدم توی لگدش!

* با چشمم زدم توی مشتش!
* با صورتم زدم توی کف دستش!

* خالصه بگم، یارو رو لت و پار کردم...

روز رفع خشونت جهانی 
علیه زنان

۲۵ نوامبر رسما روز جهانی رفع خشونت علیه 
زنان نامگذاری شده است.

این روزی است که تجاوز به زنان و دختران 
خردسال، ازدواج های اجباری خانوادگی، قتل های 
ناموسی، سنگسار زنان، فروختن دختران برای 
آزار های  و  اذیت  زنان محروم،  پول، خودسوزی 
جنسی و شکنجه های روحی زنان توسط مردان، 

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه    

ترتیب برنامه: ساعت ۷، صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت ۷ و نیم: شروع برنامه

تلفن های اطالعات کانون:
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

نقش سندیکاهای کارگری در گذار به دموکراسی

 سخنران: تیموتی بیتی به همراه آزیتا مشایخی 
)این برنامه به زبان انگلیسی می باشد( 

دوشنبه 2 دسامبر )۱۱ آذر(

جنبش دانشجویی ایران

 سخنران: علیرضا کیانی 

دوشنبه 9 دسامبر )۱8 آذر(
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حسن حبیب

Licensed in VA, MD & DC 
 NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339  
hhabib@weichertfinancial.com

1 3 1 3  D o l l e y  M a d i s o n  B l v d ,  M c L e a n ,  VA  2 2 1 0 1

5 / 5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000

30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7 / 1 ARM, 10/ 1 ARM at 65%; Interest Only

Expert in All Phases of Mortgage Banking
مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی

Hassan  Habib

 Interest rates are    
 still historically low
 making now a great
 time to Purchase or

Refinance

ـ این جنتی واقعا خیلی پیر شده، اصال نمی فهمه من اینجا  هستم تا مثل شما دستشو بگذاره روی سینه اش

مهد کودک فرشته های من
اولین مهد کودک تمام وقت فارس زبان 

North Potomac, MD در منطقه

روز  ساعات  تمام  در  و  هفته  روز  هفت  که  داریم  افتخار 
و  باشیم  سال)   ۱۲ تا  (نوزاد  شما  دلبند  فرزندان  پذیرای 

همراه با غذا و میان وعده های سالم و مغذی زبان فارسی را از طریق شعر، 
قصه، رقص و بازی های مختلف به آنان بیاموزیم.

همچنین در تعطیالت رسمی  و یا زمانی که نیاز به مسافرت دارید با هماهنگی 
قبلی آماده نگهداری از کودکان شما هستیم.

هدف اصلی ما تامین رضایت و آسایش خانواده های ایرانی است

Tel: 301-520-8635 خانم رضایی

ساعتی ـ روزانه ـ هفتگی

WORLDWIDE TRAVEL, INC.

TEL: (202) 355 - 9915
(800) 343 - 0038 Ext. 115

E-Mail: farzad@wwt-usa.com
with offices located at Maryland (Baltimore, Gaithersburg 

& Silver Spring),  Virginia (Alexandria) & Washington DC

ایران ـ ترکیه ـ افغانستان ـ امارات ـ کویت ـ عربستان
Iran -  Europe - Middle East

* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

برای اطالع از بهترین نرخ ها با فرزاد یزدانی تماس بگیـرید 

پوشاندن زنان در پارچه و چادر و روسری، تعدد 
زوجات مردان و کار دختران خردسال در کارخانه ها 
و مزارع، همه و همه محکوم شده و قربانیان این 

ماجراها را به خاطر می آوریم.
در این روز است که برای پرداخت کفاره گناه 
مردان شکنجه گر و متعصب و شهوتران دنیا باید 
شاخه گلی به همسر و خواهر و دختر خود بدهند 
و به نمایندگی از سوی همه آن  مردها )نامردها( 
آن ها را بوسیده و از آن ها حداقل برای ۵0 سال 

اخیر معذرت خواهی کنند!

مسافرت به ایران
تازگی ها اگر به ایران مسافرت کرده اید و در طول 
این مسافرت چیزهایی که دوست داشته اید بیشتر 
از چیزهایی بوده است که دوست نداشته اید، به 
احتمال زیاد شما اگر طرفدار رژیم اسالمی ایران 
نباشید حداقل برایتان مهم نیست اوضاع مملکت 

چطور باشد و چه کسی بر سر کار بماند.
اگر چیزهایی را که دوست نداشته اید بیشتر از 
چیزهایی هستند که دوست داشته اید به احتمال 
زیاد شما یک ایرانی وطن پرست هستید که دلتان 

برای کشورتان می سوزد.
اگر هم چیزهایی را که دوست داشته اید مساوی 
چیزهایی بوده اند که دوست نداشته اید چرا وقت 
خودتان را برای مسافرت به ایران تلف کرده اید و به 
جای آن به یکی از سواحل زیبای فرانسه و ایتالیا و 

کارائیب و یا حتی ترکیه نرفته اید؟

اخبار اقتصادی
گزارش اختصاصی خبرنگار ما 

از تهران
گزارش می کنم.  ایران  از  الو؟ صدا میاد؟  ـ 

صدا میاد؟
ـ آره، این شرکت جدید تلفن راه دور لوس 
آنجلسی سرویس بهتری دارد. صدا به جای ۲0 
دفعه فقط دو بار قطع می شود. معموال بعد از هشت 
دفعه شماره گرفتن تماس برقرار می شود! انعکاس 
صدا نداره و بقیه هم حرف هایت را نمی شنوند...

ـ چه خوب، تکنولوژی یعنی همین!

ـ خوب، چه خبر از قیمت دالر؟ بی صبرانه 
منتظریم ببینیم بعد از مذاکرات ژنو و توافقات ایران 

و آمریکا وضع بازار ارز در ایران چطوره؟
ـ عرضم به حضورتون که...

ـ ارزم به حضورتون یا عرضم به حضورتون؟
ـ عرضم...

ـ بابا شوخی کردم، می فرمودید...
ـ آره، االن من جلوی یک صرافی در حوالی 
میدان فردوسی هستم و قیمت دالر از سه هزار و 

30 تومان به دو هزار و 8۵0 تومان رسیده...
ـ چه عالی!

ـ صبر کن... نه، رسید به دو هزار 830 تومان.
ـ چه خوب!

ـ صبر کن ببینم این یارو چی میگه!
ـ کدوم یارو؟

ـ دستفروش دالره... آقا دالر رسید به دو هزار 
و 800 تومان... مبارک است.

ـ محشره! دم روحانی گرم...
ـ صرافی تابلو زد که دالر دو هزار و ۷۵0 تومن 

شده... نه داره عوض می کنه...
ـ قیامته!

ـ ...
ـ صدات نمیاد... تماس قطع شد... کجا رفتی؟
ـ گوشی دستت، یک مقدار دالر زمان آمدن 
احمدی نژاد به هزار و ۲00 تومن خریده بودم برم 
بفروشم تا دالر پایین تر نیامده و فورا برمی گردم 

خدمت شما و خوانندگان عزیز...

نامه به ستون خوانندگان 
»کیـهان«

با توجه به خشک شدن دریاچه ارومیه که اینک 
شبیه صحرای کربال شده است از مسئولین برگزاری 
سینه زنی، قمه زنی و سایر مراسم مذهبی عاشورا 
تقاضا می کنیم این مراسم را بجای روی اسفالت 
خیابان ها که سمبل غرب است بر روی بستر خشک 
این دریاچه برگزار کنند تا امت عزادار بیشتر درد 

آن امام را بفهمند.
محمد حسین اسالم زاده

از ونزوئال چه خبر؟
چندی قبل نیکالس مادورو در ونزوئال با افزودن 
متممی به قانون اساسی که او را باالتر از قانون قرار 
می دهد و به او اختیار تام می دهد که هر کاری دلش 
خواست بکند حکومت ضعیف خود بعد از چاوز را 

قدرتمند تر کرد.
نیکالس مادورو که اصال یک راننده اتوبوس 
بی سواد است و از کشورداری و سیاست چیزی 
نظیر  ونزوئال  اخیر  مشکالت  برابر  در  نمی داند 
بیکاری، تورم وحشتناک، سقوط ارزش پول ملی، 
تالش برای یافتن دوست و همراه در جهان، کاهش 
صادرات نفت، و اعتراضات ملی گرایان درمانده است 

)چیزی شبیه کشور خودمان ایران(.
آقای نیکالس مادورو در پی تظاهرات حدود 
10 هزار نفری معترض به نامحدود بودن اختیارات 
به  گرفت  انجام  کاراکاس  در  که  رییس جمهور 
تلویزیون رفت و گفت: ما هم اینجا چوب دو سر طال 
شدیم! شما چطور می خواهید سوسیالیست باشید 
بدون این که رهبر عاری از قدرت دیکتاتوری باشد؟!

جنیفر لوپز
امشب می خواستم یک مطلب سکسی قشنگ 
درباره جنیفر لوپز بنویسم اما چون شنیدم زنم با 
خانم همسایه که شوهرش کارمند اداره امنیت ملی 
آمریکا است )همان سازمانی که به مکالمات همه از 
جمله آنجال مرکل صدراعظم آلمان گوش می کرده 
و حتی نوار ویدیویی از او دارد که در صندلی عقب 
فولکس واگن با شوهرش ماچ و بوسه می کرده( 
جدیدا دوست شده اند و ممکن است خبرش به 
گوش زنم برسد از ترسم نوشتن آن را به آینده 

موکول کردم!

روانکاوی یک رژیم
توی همین نشریه یک روانکاو آگهی زده بود 

با این مضمون:
ـ با تجربه در حل مشکالت عاطفی و خانوادگی

ـ اضطراب، افسردگی و رفتارهای تهاجمی
ـ ترس، وحشت، غم از دست دادن عزیزان، 

رفتارهای ناهنجار

دوست داشتم بهش زنگ بزنم و بگویم کاش 
به جای آمریکا در ایران بودید و با توجه به تجربیات 
شما در امور روانکاوی نه تنها همه سران جمهوری 
اسالمی و سپاه پاسداران و بسیجی ها بلکه تمامی 
رژیم اسالمی ایران مشتری شما می شدند چون 
همه این امراض را دارند و صدایش را درنمی آورند؛ 
مخصوصا بی عاطفگی، ترس و وحشت، رفتارهای 

ناهنجار و رفتارهای تهاجمی!

حضرت نوح
در برخی از کتاب های مذهبی آمده که حضرت 
نوح هزار سال عمر کرد! حاال نه نهصد و هشتاد و 
سه سال و نه نهصد و نود و نه سال بلکه هزار سال!
آن موقع هم »گوگل« و »ویکیپدیا« نبود که 
بتوان در حرف این آدم ها تردید کرد که مثال فالن 
کس دقیقا هزار سال عمر کرد و حتی تا 900 سالگی 
تنیس بازی می کرد و روزی سه کیلومتر روی دریا 

پارو می زد!
آیا حضرت نوح در سالگرد تولد خودش در دریا 
توسط توفان سهمگین غرق شد، یعنی درست 

روزی که هزار ساله شده بود؟ یا این که او را از دریا 
نجات دادند و در دوران بازنشستگی خود استراحت 

کرد و در هزار سالگی درگذشت؟
آیا در آخرین جشن تولد حضرت نوح در دنیا 
هزار شمع وجود داشت که او فوت کند و برایش 
تولدت مبارک بخوانند؟ آن هم در زمانی که هنوز 

آتش کشف نشده بود!
از مرگ  بعد  است که چرا خدا  این  سئوال 
در  کالبدشکافی  برای  را  او  نوح جسد  حضرت 
اختیار پزشکان قرار نداد تا راز عمر طوالنی او به 

بشر هدیه شود؟

مسجد در قطب شمال
گزارش شده که اولین مسجد شیعیان در قطب 
شمال، یعنی در شمال کشور سوئد، ساخته و آماده 

بهره برداری! شده است.
با این که این مسجد در منطقه ای است که به 
جز چند خرس قطبی و پنگوئن انسا  ن های زیادی 
در آنجا زندگی نمی کنند گویا چند نفری مراجعه 
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هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه ۱۳

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۱۴

بقیه از صفحه ۳۷

بقیه از صفحه ۳۱

ـ بخشی است در استان مازندران  ـ بندری در جنوب   1
که اینک اسالم شهر نامیده شده است. 

۲ـ  ضایع و گندیدهـ  شهری که آرامگاه شاه نعمت اهللا 
ولی در آن استـ  از نخست  وزیران کارگری انگلیس بعد 

از جنگ دوم جهانی. 
ـ نمایشنامه  ـ مهتر قوم، پیشرو قافله  ـ نقطه و خال   3

حزن انگیز.
۴ ـ با هم دست به یقه شدن ـ آن را خدا می رساند 

ـ برنج شوشتر.

1 ـ دکترین رییس جمهور سابق جمهوری اسالمی 
در زمینه تشنج زدایی و همزیستی میان ملل و کشورهای 

جهانـ  اثر آب.
ـ سست و خوار کننده  ـ بهره مند و به مقصود رسیده   ۲
ـ نوعی مرباست و اصطالحا به سخنان نامربوط می گویند.

3ـ  دین برترـ  آب صاف و پاکـ  کافر و بی دین.
ـ بارش مشکل به مقصد رسد!  ـ نمایندگی  ـ دوستی   ۴

ـ روزگاری در کوی و بازار تشنه لبان را سیراب می کرد.
ـ شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم که  ـ هنر هفتم   ۵

دیوان اشعارش مکرر به چاپ رسیده است.
6ـ  نفت سیاهـ  از تقسیمات کشوریـ  درون دهان.
۷ـ  واحدی در زمانـ  یک حرف کم دارد تا با استکان 
پیمان اخوت ببندد! ـ دومین رییس جمهور اسالمی 

ایران که کشته شد.
ـ برنج فروش. ـ از مراکز استانی کشورمان  ـ از گل ها   8
9 ـ گنجدار افسانه ای ـ نخست وزیر اسراییل که به 

قتل رسیدـ  سالخورده.
فوتبالیست  ـ مشهورترین  است  پولی  واحد  ـ   10

مسلمان فرانسهـ  جعبه متوفی.
11ـ  از وسایل مولد نیروـ  واحد پول کاغذی.

1۲ـ  شهری در استان فارس ـ  تکرار یک حرف  ـ مرکز 
و قاعدهـ  تصدیق رفقا!

13ـ  یورش و هجومـ  ثابت و برقرار شدهـ  قوس قزح.

1۴ـ  ضرب شمشیرـ  نمایندهـ  زرنگی توام با نیرنگ.
نویسنده  و  فیلسوف  ـ  ندا  و  تنبیه  کلمه  ـ   1۵
اسکاتلندی قرن 19 که در کتابی زندگی حضرت محمد 

را تشریح کرده است.

۵ ـ پوشیده و پنهان کرده ـ بچه مامانی! ـ دل 
آزار کهنه.

6 ـ دریای عرب ـ آکندگی معده و سوء  هضم ـ 
همیشه و جاوید.

ـ سلطان شکارچی  ـ شهری در بوسنی هرزگوین   ۷
گورخر ـ  نیروی نظامی یک کشور.

8 ـ زمان دادن ـ دیور مشهور شاهنامه ـ پرنده 
الشخور.

9 ـ قله ای در فارس ـ از قدیم گفته اند ـ از قدیم 
گفته اند به نوبت!ـ  صفت شبانه!

ـ میان هر چیز. ـ کندزبانی ـ  از دانه های روغنی   10
11 ـ دانه معطر ـ همسایگی ـ صاحب سر است 

و شرف و عصمت.
1۲ـ  زن بی شوهر و مرد زن مردهـ  نظامی همه 
ـ از اوراق بهادار که نشان از پرداخت مالیات  فن حریف 

غیرمستقیم است.
13ـ  از باشگاه های معروف فوتبال در انگلیس ـ  

امتحان ـ  زمین و مرز.
1۴ـ  نارواـ  زیرکی و هوشیاریـ  کمدین مشهور و 

معاصر سینمای آلمان.
1۵ ـ رمانی از ارنست همینگوی ـ جانور ذره بینی 

و تک سلولی.
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سرنیه نر

داشته و ظرفیت هزار و ۵00 نفری آن کمی 
مورد استفاده قرار گرفته است!

چند مسلمان مراجعه کننده به این 
مسجد به خبرنگاران گفتند: این مسجد 
را از این لحاظ دوست داریم که به خاطر 
بلندی و کوتاهی روزها و شب ها و رویت 
نکردن ماه و قاطی پاتی بودن تابستان 
و زمستان همه دستورات اسالمی بهم 
غیره  و  روزه  و  نماز  ساعت  و  می ریزد 

خنده دار می شود. 
یکی از مراجعه کنندگان گفت: در 
این  مسجد من می توانم گاهی روزه ام 
را در عرض سه ساعت بگیرم و گرسنگی 
نکشم اما در جنوب اسپانیا که بودم واقعا 

از گرفتن روزه زجر کشیدم.

نیـرویی در تراز ملت
معظم  فرمانده  خامنه ای،  آیت اهللا 
کل قوا، در دیدار با مسئولین ارتش که 
در روز نیروی دریایی انجام شد به آن ها 
گفت: نیرویی را ایجاد کنید که در تراز 

ملت ایران باشد!
او گفت: شما باید نیروی تان مساوی 
نیروی مردم باشد و یا بیشتر چون اگر 
بیشتر شود وضع  از شما  نیروی مردم 
عاشورای 88 پیش خواهد آمد که از مردم 

کتک خوردیم.

تسلیت
عید  روز  رسیدن  فرا  وسیله  بدین 
شکرگزاری در آمریکا را به همه بوقلمون ها 
تسلیت گفته و برای خانواده های بازمانده 
آنان آرزوی سالمتی و طول عمر می نماییم.
انجمن خروس های آمریکا

تا چه اندازه به این شروط آشنایی دارید؟ 
برای مثال اگر کارشناس ارزیابی، قیمت 
خانه را زیر قیمت بازار ارزیابی کرد شما 
چه استداللی دارید که شخص ارزیاب را 
متقاعد کنید که قیمت را تغییر دهد و یا 
در برابر گزارش فنی ساختمان که در آن 
مثال لیست ده مورد متفاوت برای تعمیر 
یا تعویض ذکر شده است عکس العمل شما 
چگونه خواهد بود؟ آیا همه این ده مورد 
مذکور را رفع می کنید یا بخشی از آن را 

یا هیچ کدام را؟
مشاور  یک  استخدام  در صورت  ـ 
امالک مسئولیت رسیدگی و انجام موارد 

زیر به عهده او خواهد بود:
ـ برآورد درست قیمت ملک

ـ بازاریابی
open hosue ـ

و  خرید  پیشنهادات  بررسی  ـ 
توصیه های قانونی به فروشنده در مورد 
پیشنهادات  به  پاسخگویی  چگونگی 

خریداران.

ـ چانه زنی
ـ کم کردن ریسک درگیری های قانونی

ـ خاطر آسوده
اگر فقط سه یا چهار درصد امالک 
مستقیما توسط مالکین برای فروش ارائه 
می شود حتما باید دلیلی برای آن وجود 
داشته باشد. توصیه من این است که 
روشی را که اکثر مالکین انتخاب می کنند 

در پیش گیرید و جزء استثناها نباشید.
به نظر من وقتی شما، چه به عنوان 
خریدار و چه به عنوان فروشنده بدون 
مشاور امالک عمل می کنید دقیقا مثل 
این است که در یک محاکمه یک طرف 
دعوا با وکیلی مجرب وارد می شود و طرف 
مقابل تصمیم می گیرد که بدون داشتن 

وکیل شخصا از خود دفاع کند.

منافع و مضرات از...

انسانی را توجیه کرد، و اینجا »مرگ بر 
آمریکا« و شکست »استکبار جهانی« و 
»انرژی هسته ای حق مسلم ما است« 
توجیه گر تحمل فشار بی حد اقتصادی بر 
مردم محروم کشور و راندن آنان به زیر 
خط فقر بود؛ در آنجا جنگ خانمانسوز 
برای هشت سال ادامه داشت و سرانجام 
جمهوری اسالمی به آتش بسی تن داد که 
می توانست در سال های پیشتر و هزاران 
هزار قربانی کمتر با گرفتن امتیازات بسیار 
اکنون  و  بپذیرد،  را  آن  از طرف مقابل 
از هشت سال رجزخوانی های  نیز پس 
احمقانه در برابر غرب و برقراری تحریم های 
شدید اقتصادی علیه مردم، خامنه ای به 
مصالحه ای تن می دهد که در سال های 
کمتر  اقتصادی  تحریم  ده ها  و  پیشتر 
می توانست با گرفتن امتیازات بسیار از 

طرف مقابل آن را بپذیرد.
در برابر این شباهت ها اما دو تفاوت 
عمده بین دو اقدام یاد شده به چشم 
می خورد. یکی این که خمینی دست کم 
این تهور یا شجاعت را داشت که آتش بس 
را رسما بپذیرد و از آن به نوشیدن جام 
زهر یاد کند. خامنه ای از این خصوصیت 
بی بهره است و در حالی که در خفا از 

حدود یک سال پیش ایلچی به غرب و 
در  است،  روانه ساخته  متحده  ایاالت 
علن زبونانه همچنان به دشمنی با آمریکا 
تظاهر می کند و پیروانش را به دادن شعار 
»مرگ بر آمریکا« وا می دارد. دوم این که 
خمینی با سرکشیدن جام زهر به جنگ 
خانمانسوز هشت ساله پایان داد و آن را 
به تاریخ سپرد. خامنه ای هنوز در اول راه 
است. او امتیازاتی به غرب داده تا غرب 
اوضاع را از آنچه که هست بدتر نکند. نه 
آن امتیازات برای غرب کافی است و نه 
تحریم های رفع شده )یا تعلیق تحریم های 
بیشتر( می تواند چرخ اقتصاد کشور را به 
حال عادی باز گرداند یا صادرات نفت را 
باال ببرد و خزانه خالی شده دولت را پر 
کند. سیاست های ماجراجویانه و مخرب 
او چنان غرب را علیه ایران بسیج کرده 
که برای جبران آن ها باید هزینه های به 
مراتب بیشتری )و عمدتا از جیب ملت( 
بپردازد. او تا کنون تنها جرعه ای از جام 
زهر را نوشیده است. باید او را تشویق 
کرد که جرات کند و هرچه زودتر با سر 
کشیدن تمام جام، کشور را از مخمصه 
طاقت فرسایی که به لطف سیاست های 
او گرفتار آن شده خالص کند. و این کار 
امروز بیش از هر کس دیگر از شخص 

حسن روحانی ساخته است...

جرعه اول ...

کنگره  در  هنوز  البته  می شود.  تفسیر 
آمریکا حمایت از اسراییل باال است اما 
در حدی نیست که برنامه دولت اوباما در 
اولویت دادن و رسیدن به توافقی متقابل 

را مختل سازد.

تغییر آرایش قوا در 
خاورمیانه   

با  ژنو 6  مثبت  دستآوردهای  اگر 
موفقیت اجرا شده و منتهی به توافق پایدار 
و جامع گردند، تنش بین ایران و آمریکا 
کاهش می یابد. در این صورت آرایش قوا 

در منطقه تغییر خواهد کرد.
به موازات کاهش درگیری  و تعارض 
بین ایران و آمریکا، عربستان و متحدانش 
با آمریکا فاصله می گیرند اما روابط آن ها 
تیره نمی شود و رقابت ها و رویارویی ایران 
افغانستان کاهش  و  عراق  در  آمریکا  و 

می یابد.
همچنین روابط ایران و ترکیه نیز به 
سمت ترمیم مشکالت پیش آمده در دو 
سال گذشته میل خواهد کرد. در عین 
حال روابط ایران و روسیه نیز مستحکم تر 

می شود.
پیامدها و تبعات نشست ژنو 6 بین 
ایران و گروه 1+۵ محدود به موارد فوق 
نمی شود و می تواند گسترده تر باشد. گذر 
زمان تعیین می کند که این تاثیرات گذرا 

خواهند بود یا استمرار می یابند.

برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

هفت پیامد مهم ماراتون ژنو

برای شورشیان سوری باشد خشمگین 
شدند؛ شورشیانی که توسط سعودی ها 
فارس  خلیج  حوزه  دولت های  دیگر  و 
حمایت می شوند. و امروز عربستان توافق 
غرب با ایران را به نفع رقیب منطقه ای اش 
می داند و نقش خود را در شکل دادن به 
سیاست های منطقه ای کمرنگ تر می بیند. 
با این وجود نامحتمل  به نظر می آید که 
خرید های گسترده سالح از شرکت های 

نظامی آمریکایی را متوقف کند.
در  حکومت  نظامی  رهبران  مصر: 
قاهره بسیاری از روابطی را که »اخوان 
المسلمین« در زمان زمامداری شان )تا 
مقطع کودتای تیر ماه( با ایران برقرار کرده 
بودند را کاهش دادند. توافق هسته ای 
ایران و غرب و احتمال گسترش روابط 
ایران و آمریکا می تواند جایگاه سنتی مصر 
به عنوان نیروی راهنمای غربی ها برای 
سیاست گذاری در منطقه را تحت تاثیر 

قرار دهد.
ترجمه و منبع: «خبرنامه گویا»

برندگان و بازندگان...
بقیه از صفحه ۲۱

تصمیم گرفت بود که خودش فیلم بسازد، 
در سال 19۷۲ شرکت فیلمسازی خود به 
نام »شرکت فیلمسازی کنکورد« را دایر 
کرد و خود کارگردانی فیلم »راه اژدها« 
یا »بازگشت اژدها« را به عهده گرفت و 
این فیلم در هنگ کنگ مجددًا رکورد 
فروش فیلم های قبلی بروس را شکست. 
در این دوران بروس لی با موج پیشنهادات 
شرکت های فیلمسازی مواجه شد و در 

چهارمین فیلم معروف خود »بازی مرگ« 
اما در جریان  ایفای نقش پرداخت،  به 
ساخت این فیلم به دلیل فوت ناگهانی 
و نامشخص در اوج محبوبیت و شهرت 
برای همیشه با دنیای سینما بدرود گفت 
و در سیاتل آمریکا به خاک سپرده شد. 
علت مرگ وی هنوز در هاله ای از ابهام 
باقی مانده، اما شایعترین نظریه خونریزی 
مغزی بر اثر دارو های تجویز شده بدلیل 

بروز حساسیت است.

بقیه از صفحه ۲۷
برای زادروز بروس لی؛ نابغه سینمای رزمی


